ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Μεθοδολογία Προσδιορισµού του
Οικονοµικού Κόστους Χρήσης
Υπηρεσιών Ύδατος σε Βιοµηχανία
και Τουρισµό

Ερευνητική Οµάδα Εφαρµοσµένων Οικονοµικών των
Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος
της Επίκουρου Καθηγήτριας Φοίβης Κουντούρη
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Γιατί απαιτείται ο υπολογισµός του
Οικονοµικού Κόστους?


Η οικονοµική ανάλυση συµβάλλει στην χάραξη
βιώσιµων/αειφόρων, κοινωνικά ισότιµων και οικονοµικά
αποτελεσµατικών πολιτικών προστασίας των υδάτινων
πόρων καθώς επιτρέπει:




Τον προσδιορισµό του βαθµού ανάκτησης του
κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες
χρήσεις (ύδρευση, άρδευση, κτηνοτροφία,
βιοµηχανία, τουρισµός).
Την αξιολόγηση πιθανών µέτρων τιµολόγησης για την
βελτίωση του βαθµού ανάκτησης ώστε να επιτευχθεί
η ‘καλή κατάσταση’ για τα ύδατα µέχρι το 2015 όπως
προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο για τους
Υδάτινους Πόρους 2000/60/ΕΚ.
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ΟΠΥ: ΟΡΟΣΗΜΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ Υ∆ΑΤΑ

Μία υποχρέωση για
αποτελέσµατα

ΟΠΥ:
3 βασικές
αρχές

Μία διαρκώς
συνεχιζόµενη
διαδικασία

∆ιαρκής διαφάνεια
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ΟΠΥ: Μία υποχρέωση για αποτελέσµατα
Ένας υποχρεωτικός στόχος: «καλή κατάσταση
υδάτων"
Μία γενική υποχρέωση:
 αφορά όλα τα κράτη-µέλη
 αφορά τόσο τα επιφανειακά όσο και τα
υπόγεια ύδατα

Ένας δευτερεύων στόχος:
αποτροπή της περαιτέρω επιδείνωσης
της κατάστασης

Ενέργειες που πρέπει να καθοριστούν αναφορικά µε το στόχο
Πως θα καλυφθεί το πιθανό κενό µεταξύ
Του στόχου και της σηµερινής κατάστασης?
Επανακαθορισµός µέτρων για να επιτευχθεί
ο στόχος

Good
status
X

X

ss
Busine
al
as usu

2003

2015

Περιορισµένες δυνατότητες εξαιρέσεων
Παράταση των χρονοδιαγραµµάτων

Επίτευξη λιγότερο αυστηρών
περιβαλλοντικών στόχων
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Συνολικό οικονοµικό κόστος νερού


Οι οικονοµικές πτυχές της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα
περιλαµβάνονται στα άρθρα 5 και 9 καθώς και στο παράρτηµα ΙΙΙ
και το συνολικό οικονοµικό κόστος ορίζεται ως το άθροισµα:






Χρηµατοοικονοµικό κόστος: κόστος κεφαλαίου, κόστος
λειτουργίας και συντήρησης δικτύου, διοικητικό κόστος για τις
επιχειρήσεις παροχής υδρευτικού και αρδευτικού ύδατος
Κόστος φυσικών πόρων: σχετίζεται µε την µείωση της
διαθέσιµης ποσότητας του πόρου λόγω υπερεκµετάλλευσης
Περιβαλλοντικό κόστος: αντανακλά τις επιπτώσεις στην
κοινωνική ευηµερία λόγω µείωσης της περιβαλλοντικής
ποιότητας.
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Παρατηρήσεις για την Παρούσα
Κατάσταση στη ΕΕ Βιοµηχανία


¾ του βιοµηχανικού νερού δεν λαµβάνονται από το δηµόσιο
σύστηµα παροχής νερού.



Όπου το νερό λαµβάνεται απευθείας από το περιβάλλον οι
βιοµηχανίες συνήθως υπόκεινται σε χρεώσεις απόληψης και
ρύπανσης.



Για το νερό που λαµβάνεται από δηµόσια υδραγωγεία οι µετρήσεις
προσεγγίζουν το 100%. Τα περισσότερα τιµολόγια είναι διµερή
περιλαµβάνοντας σταθερές και ογκοµετρικές χρεώσεις. Το
µεταβλητό µέρος µπορεί να είναι µε αυξανόµενες ή µειούµενες
κλιµακωτά χρεώσεις.
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Παρατηρήσεις για την Παρούσα
Κατάσταση στη ΕΕ Βιοµηχανία


Η διαµόρφωση ειδικών τιµολογίων είναι αρκετά συχνή. Επειδή οι όροι των
συµβάσεων συνήθως δεν δηµοσιεύονται, υπάρχει ένα έλλειµµα
πληροφόρησης του κοινού όσο αφορά τη δοµή των βιοµηχανικών
τιµολογίων.



Η έλλειψη διαφάνειας είναι ένα γενικότερο πρόβληµα στην περιβαλλοντική
πολιτική. Σε κάποιες χώρες (π.χ. Βέλγιο & Γαλλία) συµφωνούνται
χαµηλότερες τιµές µε µεγάλους καταναλωτές, γεγονός το οποίο έρχεται σε
αντίθεση µε τους περιβαλλοντικούς στόχους της τιµολογιακής πολιτικής.



Μια ανάλυση της τιµολογιακής πολιτική στη Ευρώπη δείχνει ότι στο βορρά
η τιµή του νερού καλύπτει τα έξοδα λειτουργίας, τις αποσβέσεις και µια
επιστροφή του κεφαλαίου σχεδόν σε όλες τις χώρες. Αντίθετα, στις νότιες
χώρες τα έσοδα ούτε καν καλύπτουν τα παραπάνω κόστη, και αυτό είναι
ιδιαίτερα προβληµατικό από περιβαλλοντική άποψη.
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Παρατηρήσεις για την Παρούσα
Κατάσταση στη ΕΕ Βιοµηχανία


Παρατηρείται επίσης και µια κίνηση προς την τιµολόγηση βάσει του
οριακού κόστους:
Γερµανία: ορισµένες βιοµηχανίες τιµολογούνται µε χαµηλότερες
χρεώσεις σε περιόδους εκτός αιχµής
ΗΠΑ: κάποιες περιοχές έχουν εποχιακή τιµολόγηση βιοµηχανικών
χρήσεων.



Ο όγκος και η ποιότητα των λυµάτων ποικίλει σηµαντικά µεταξύ
βιοµηχανιών. Για τη βιοµηχανία σε αντίθεση µε τις οικιακές χρήσεις,
οι παρεχόµενοι όγκοι νερού δεν αποτελούν καλή προσέγγιση για τον
προσδιορισµό του κόστους των παραγόµενων αποβλήτων. Ο
εξειδικευµένος προσδιορισµός των παραγόµενων υγρών
αποβλήτων είναι συνεπώς απαραίτητος. Η έµφαση στην ανάκτηση
του κόστους και στα κίνητρα για αποδοτική χρήση του νερού
συνεχώς µεγαλώνει.
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Συνολική Οικονοµική Αξία Υδάτινων
Πόρων
Οι υδάτινοι πόροι παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες οι οποίες
συµβάλλουν στην κοινωνική ευηµερία και αποτιµώνται θετικά από
τα άτοµα.



Συνολική Οικονοµική Αξία Υδάτινων Πόρων για την Βιοµηχανία και τον Τουρισµό
Αξία Χρήσης

Άµεση
Αξία
Χρήσης

π,χ,
Ύδρευση,
Παραγωγή
Ενέργειας,
καθαρότερο
περιβάλλον
σήµερα

Έµµεση
Αξία
Χρήσης

π.χ.
∆ιατήρηση της
οικολογικής
ισορροπίας ,
προστασία
από ακραία
καιρικά φαινόµενα,
Μείωση των
επιπτώσεων της
κλιµατικής
αλλαγής, παροχή
τροφής για τα
οικοσυστήµατα

Αξία µη Χρήσης

Αξία
Επιλογής

πχ
Ενδεχόµενη
µελλοντική
χρήση
των έµµεσων
και έµµεσων
αξιών,
Μελλοντική
χρήση της
πληροφόρησης
για την
βιοποικιλότητα

Αξία
Κληροδότησης

Αξία
Ύπαρξης

∆ιατήρηση
βιοπικοιλότητας

∆ιατήρηση
πολιτιστικής
κληρονοµιάς

πχ
καθαρότερο
περιβάλλον
για τις
επόµενες
γενιές
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Συνολική Οικονοµική Αξία
Υδάτινων Πόρων


Η φύση τους ως δηµόσια αγαθά (υπό την έννοια ότι είναι δύσκολο
κανείς να αποκλειστεί από την χρήση τους ανεξάρτητα µε το αν
επωµίζεται το κόστος) για τις πλείστες από τις αξίες που απαρτίζουν
την Συνολική Οικονοµική Αξία των υδατίνων πόρων, καθιστούν την
τιµολόγηση των υδάτινων πόρων δύσκολη.

Ωστόσο…


Η Συνολική Κοινωνικό-Οικονοµική Αξία των υδατίνων πόρων, που
είναι το άθροισµα των αξιών που προέρχονται από αυτό, είναι το
µέγεθος που πρέπει να καθοδηγεί την κατανοµή των υδάτινων
πόρων στις ανταγωνιστικές ζητήσεις (τοµείς τις οικονοµίας και
άτοµα) χωρικά και χρονικά, ώστε να επιτευχθεί η περιβαλλοντικά
αειφόρος, κοινωνικά ισότιµη και οικονοµικά αποτελεσµατική
διαχείρισής τους.
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Μέθοδοι αποτίµησης της Συνολικής
Οικονοµικής Αξίας αγαθών που δεν
διαπραγµατεύονται σε αγορές
Οι οικονοµολόγοι έχουν αναπτύξει µεθόδους οι οποίες αποτιµούν τις
αξίες µη εµπορεύσιµων αγαθών, µέσω προσοµοιώσεων των αγορών για τις
υπηρεσίες που συνδέονται µε τα αγαθά αυτά και οικονοµετρική ανάλυση
των δεδοµένων που συλλέγονται από αυτές τις προσοµοιώσεις.
∆ιακρίνονται δύο βασικές κατηγορίες τεχνικών αποτίµησης:


Τεχνικές αποκαλυπτόµενης προτίµησης: χρησιµοποιούν στοιχεία από
υπάρχουσες αγορές από τις οποίες εκµαιεύουν τις αξίες που συνδέονται
µε το περιβαλλοντικό αγαθό υπό αξιολόγηση.



Τεχνικές δηλωµένης προτίµησης: οι αγορές κατασκευάζονται µε την
χρήση ερωτηµατολογίων και οι ερωτώµενοι καλούνται να δηλώσουν
ευθέως τις προτιµήσεις τους.



Οι χρηµατικές αξίες που προκύπτουν από τις µελέτες αποτίµησης
γίνονται δεκτές ως αποδεικτικά στοιχεία στα δικαστήρια
(από το ατύχηµα του Exxon , 1989)
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Τεχνικές Αποτίµησης αγαθών που δεν
διαπραγµατεύονται σε αγορές


Έµµεσες προσεγγίσεις/Μέθοδοι Αποκαλυπτόµενης
Προτίµησης:







Μέθοδος Τιµολόγησης Κόστους Ποιότητας Ζωής (Hedonic Pricing)
Μέθοδος του Κόστους Ταξιδιού (Travel Cost Method)
Συµπεριφορά αποτροπής (Averting Behavior Method)
Αγοραίες τιµές (Market Prices)

Άµεσες προσεγγίσεις/Τεχνικές ∆ηλωµένης Προτίµησης:



Μέθοδος Υποθετικής Αποτίµησης (Contingent Valuation Method)
Μοντέλα επιλογής στηριζόµενα σε χαρακτηριστικά (Conjoint Analysis)
• Πειράµατα επιλογή: ο ερωτώµενος καλείται να επιλέξει ανάµεσα σε
διαφορετικούς συνδυασµούς των χαρακτηριστικών του αγαθού.
• Συγκρίσεις ζευγαριών: διαφορετικά αγαθά (σύνολα χαρακτηριστικών)
παρουσιάζονται ανά δυο στον ερωτώµενο και επιλέγει ανάλογα µε τις
προτιµήσεις του.
• Υποθετική διαβάθµιση: ο ερωτώµενος βάζει σε σειρά τα αγαθά που του
παρουσιάζονται από το περισσότερο στο λιγότερο επιθυµητό.
• Υποθετική αξιολόγηση: ο ερωτώµενος βαθµολογεί τα διαφορετικά αγαθά που
του παρουσιάζονται.
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Εκτίµηση του περιβαλλοντικού κόστους της
βιοµηχανίας και του τουρισµού µε την
εφαρµογή τεχνικών µεθόδων αποτίµησης


Για την Βιοµηχανία το κόστος αυτό µπορεί να µετρηθεί αν εκτιµηθεί
η κοινωνική διάθεση για πληρωµή για την βελτίωση των υδάτινων
πόρων που έχουν µολυνθεί από τα βιοµηχανικά απόβλητα. Η
αύξηση της συνολικής κοινωνικής ευηµερίας από την βελτίωση της
ποιότητας των υδάτινων πόρων που έχουν µολυνθεί από την
βιοµηχανική δραστηριότητα, αποτελεί το περιβαλλοντικό κόστος της
βιοµηχανίας.



Για τον Τουρισµό το περιβαλλοντικό κόστος υποβάθµισης της
ποιότητας των υδάτινων πόρων συνδέεται µε την µείωση της
δυνατότητας των τουριστών αλλά και των κατοίκων να αντλούν
χρησιµότητα από την χρήση του νερού για ύδρευση και αναψυχή,
καθώς από την διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας και της
βιοποικιλότητας, λόγω της τουριστικής δραστηριότητας.



Με κατάλληλα διαµορφωµένα ερωτηµατολόγια και οικονοµετρική
επεξεργασία των δεδοµένων µπορεί να υπολογιστεί το
περιβαλλοντικό κόστος που συνδέεται µε κάθε χρήση.
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Παράδειγµα εκτίµησης του περιβαλλοντικού
κόστους µε την µέθοδο του πειράµατος
επιλογής


Hanley, Begona and Wright 2005:
Αφορά τον προσδιορισµό του περιβαλλοντικού κόστους
για τον τουρισµό από την απόκλιση από την καλή
οικολογική κατάσταση ενός ποταµού µε την εφαρµογή
ενός πειράµατος επιλογής.
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Παράδειγµα εκτίµησης του περιβαλλοντικού κόστους µε την
µέθοδο του πειράµατος επιλογής
•

•

Αποτύπωση της
παρούσας
οικολογικής
κατάστασης του υπό
αξιολόγηση υδάτινου
πόρου σε όρους των
χαρακτηριστικών του
(‘ανεκτή κατάσταση’
στο παράδειγµα).
∆ιαµόρφωση
σεναρίων για τα
επίπεδα των
χαρακτηριστικών του
αγαθού όταν
επιτευχθεί η καλή
οικολογική
κατάσταση.

Χαρακτηριστικά και επίπεδα που χρησιµοποιήθηκαν στο πείραµα επιλογής
Καλή Οικολογική
Κατάσταση

Ανεκτή Οικολογική
Κατάσταση

Οικολογία




Αισθητικές Αξίες/
Αξίες/
Εµφάνιση

πέστροφες,
πέστροφες, σολοµοί
και ψάρια της σειράς
του γλυκού νερού



Μόνο ψάρια της
σειράς



Περιορισµένος
αριθµός εντόµων
φυτών και πουλιών

Βιοποικιλότητα σε
υδρόβια φυτά ,
έντοµα και πουλιά

Απουσία λυµάτων και
απορριµµάτων

Ύπαρξη σε κάποιο βαθµό
λυµάτων και
απορριµµάτων



Όχθες µε αφθονία
δέντρων και φυτών



Όχθες µε
περιορισµένο αριθµό
δέντρων και φυτών



Μόνο φυσικό επίπεδο
διάβρωσης



Ενδείξεις για
επιταχυνόµενο
επίπεδο διάβρωσης

Όχθες
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Παράδειγµα εκτίµησης του περιβαλλοντικού
κόστους µε την µέθοδο του πειράµατος επιλογής










Μία καρτέλα επιλογής περιλαµβάνει διαφορετικούς συνδυασµούς
των επιπέδων των διαφόρων χαρακτηριστικών σε διαφορετικές
τιµές και οι ερωτώµενοι καλούνται να επιλέξουν από τις διαφορετικές
εναλλακτικές.
Η σχεδίαση του ερωτηµατολογίου γίνεται ώστε να αποκλείονται
επιλογές που δεν είναι συµβατές µε την αποκάλυψη των
πραγµατικών προτιµήσεων.
Η οικονοµετρική ανάλυση µε την χρήση υποδειγµάτων διακριτών
µεταβλητών (logit , probit ,tobit models) επιτρέπει τον υπολογισµό
της ατοµικής διάθεσης για πληρωµή για κάθε χαρακτηριστικό.
Στη συνέχεια µπορεί να υπολογιστεί το συνολικό κόστος που
προκύπτει από την απόκλιση από την καλή οικολογική κατάσταση
που προβλέπει η Οδηγία.
Το τελευταίο υπολογισµένο για το σύνολο του σχετικού πληθυσµού
της λεκάνης απορροής αποτελεί το περιβαλλοντικό κόστος για το
συγκεκριµένο υδάτινο οικοσύστηµα.
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Παράδειγµα εκτίµησης του περιβαλλοντικού κόστους µε την
µέθοδο του πειράµατος επιλογής: Αποτελέσµατα
Χαρακτηριστικό Βελτίωση

Οικολογία
Αισθητική
Όχθες

Εκτίµηση ( logit
model)

Από την
€20,17*** (3,03)
σηµερινή
€16,91*** (3,00)
κατάσταση στην
καλή οικολογική €21,53*** (3,48)
κατάσταση που
προβλέπει η
Κοινοτική
Οδηγία για τα
Ύδατα.

Το κόστος αυτό αν αναχθεί για το σύνολο του σχετικού πληθυσµού αποτελεί το
συνολικό περιβαλλοντικό κόστος το οποίο στην συνέχεια µπορεί να επιµεριστεί
στις διάφορες χρήσεις ανάλογα µε τα ρυπαντικά φορτία.
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Τεχνικές Μεταφοράς Οφέλους


Προκειµένου το περιβαλλοντικό κόστος να υπολογιστεί για ολόκληρα
υδατικά διαµερίσµατα θα πρέπει αντίστοιχες µελέτες να πραγµατοποιηθούν
σε κάθε λεκάνη απορροής/ υδάτινο οικοσύστηµα κάτι που πρακτικά είναι
αδύνατο λόγω της µεγάλης δαπάνης και της απαίτησης σε χρόνο που
συνεπάγεται η διενέργεια παρόµοιων µελετών.



Για το σκοπό αυτό έχουν τα τελευταία χρόνια αναπτυχθεί βάσεις
καταχώρησης µελετών περιβαλλοντικής αποτίµησης οι οποίες µπορούν
εύκολα να εντοπιστούν µε βάση τα χαρακτηριστικά τους (περιοχή µελέτης,
περιβαλλοντικός πόρος που αποτιµάται και µέθοδος αποτίµησης που
ακολουθείται) µε τη χρήση µηχανών αναζήτησης.



Οι µελέτες αυτές µπορούν να µεταφερθούν στην λεκάνη απορροής που
µελετάται χρησιµοποιώντας τεχνικές µεταφοράς οφέλους ( Benefits Transfer
Model). Προκειµένου ωστόσο οι τιµές από την διεθνή οικονοµική
βιβλιογραφία να αξιοποιηθούν για διαφορετικές λεκάνες απορροής είναι
σηµαντική η διόρθωσή τους ώστε να αντανακλούν τα χαρακτηριστικά
(πληθυσµιακά, εισοδηµατικά, οικονοµικά) και τις ιδιαιτερότητες της τοπικής
πραγµατικότητας.
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Εναλλακτικά...


Το περιβαλλοντικό κόστος της βιοµηχανίας θα µπορούσε εναλλακτικά να υπολογιστεί
µε βάση το κόστος για την κατασκευή µονάδας επεξεργασίας λυµάτων η οποία θα
εξασφαλίζει ότι το νερό που επιστρέφει στον υδροφορέα είναι ίδιας ποιότητας µε αυτό
που αντλήθηκε από αυτόν.



Για να είναι το νερό στην ποιότητα που να διασφαλίζεται η ‘καλή οικολογική
κατάσταση’ ένας µέσος όρος κόστους για τις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης (15)
είναι 1€/m3. [Tο κόστος αυτό αφορά την λειτουργία µονάδας βιολογικού καθαρισµού
στην οποία αρχικά πραγµατοποιείται φυσικοχηµική επεξεργασία του νερού και έπειτα
επιπλέον καθαρισµός του νερού µε διαδοχική διέλευση του από φίλτρο άµµου, φίλτρο
ενεργού άνθρακα και µονάδα απιονισµού. Το νερό που εξέρχεται είναι καθαρό νερό
µικρής αγωγιµότητας το οποίο δεν επιβαρύνει το περιβάλλον.]



Για τις νέες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το κόστος είναι υψηλότερο και ανέρχεται
κατά µέσο όρο σε 1.2 €/ m3.



Σε κάθε περίπτωση η ανάλυση θα πρέπει να γίνεται ανά βιοµηχανικό κλάδο καθώς
το κόστος επεξεργασίας εξαρτάται από το βαθµό µόλυνσής του που διαφέρει ανά
κλάδο.
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Κόστος Φυσικών Πόρων για την
Βιοµηχανία και τον Τουρισµό


Το κόστος φυσικού πόρου ορίζεται ως το κόστος ευκαιρίας για άλλες
εναλλακτικές χρήσεις του νερού εξαιτίας της εξάντλησης του πόρου πέρα
από το φυσικό του ρυθµό ανανέωσης.



Κόστος φυσικών πόρων υπάρχει και πρέπει να υπολογίζεται για την
χάραξη τιµολογιακών πολιτικών στην περίπτωση που η εξίσωση
διαχρονικής κίνησης των υδάτινων αποθεµάτων δεν βρίσκεται στην
µακροχρόνια ισορροπία της:
•

W = S − βI + R
Όπου το S απόθεµα ύδατος που υπάρχει στον υδροφορέα, I είναι η ποσότητα που
αντλείται και R είναι η ποσότητα αυτοανανέωσης του υδροφορέα.

Ισορροπία:

•

W = 0

Αν το υδατικό ισοζύγιο της βιοµηχανικής ή τουριστικής µονάδας είναι ελλειµµατικό το
κόστος φυσικών πόρων υπολογίζεται µε βάση το κόστος της πιθανότερης εναλλακτικής για την
κάλυψη της µελλοντικής ζήτησης σε συνθήκες στενότητας του πόρου (π.χ. χρήση
20
ανακυκλωµένου νερού).

Μετακύλιση του συνολικού κόστους νερού στις
βιοµηχανίες και τους καταναλωτές


Σηµαντική στην κατεύθυνση της υιοθέτησης µέτρων είναι η γνώση
της ελαστικότητας ζήτησης ύδατος η οποία θα προσδιορίσει ποιοι
θα επωµιστούν την υψηλότερη τιµή ύδατος.



Η µετακύλιση στις ρυπογόνες επιχειρήσεις ή τους τελικούς
καταναλωτές µίας υψηλότερης τιµής εξαρτάται από την
ελαστικότητα της ζήτησης, δηλαδή την αντίδραση της ζήτησης στις
µεταβολές της τιµής.



Ο βαθµός µετακύλισης του φόρου στους καταναλωτές (µέσω
αύξησης της τιµής του παραγόµενου προϊόντος) είναι αντιστρόφως
ανάλογος µε το µέγεθος της ελαστικότητας ζήτησης .



η ελαστικότητα της ζήτησης του νερού στην βιοµηχανία έχει
εκτιµηθεί σε -0.4 έως -0.3.
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∆υσανάλογο κόστος/ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ
δυσαναλογία

Αν η επίτευξη της καλής κατάστασης υδάτων έχει
σηµαντικά αντίθετες επιπτώσεις στο ευρύτερο
περιβάλλον & τις ανθρώπινες δραστηριότητες.



Τα µέτρα για την βελτίωση της
κατάστασης των υδάτων είναι
δαπανηρά

Αν οι στόχοι ευηµερίας που εξυπηρέτησαν τα τεχνητά
ή τροποποιηµένα χαρακτηριστικά δεν µπορούσαν να
επιτευχθούν διαφορετικά.



Σηµαντικά Αλλοιωµένα Ύδατα
Ύδατα σηµαντικά τροποποιηµένα σε χαρακτήρα
ωα αποτέλεσµα αλλαγών στο φυσικό περιβάλλον από
τις ανθρώπινες δραστηριότητες

Λιγότερο αυστηροί
στόχοι

Χρονική
παρέκκλιση

!! Η δυσαναλογία είναι µία πολιτική κρίση που αποδεικνύεται µε βάση οικονοµικά στοιχεία!!
- Η δυσαναλογία δεν ξεκινά όταν τα κόστη που υπολογίζονται ξεπερνούν τα ποσοτικά οφέλη.
-Το περιθώριο του υπερβάλλον κόστους θα πρέπει να µπορεί να εκτιµηθεί & να έχει σηµαντικό
διάστηµα εµπιστοσύνης.
- Ανάλυση σε επίπεδο διαφορετικών κοινωνικό-οικονοµικών οµάδων και τοµέων της οικονοµίας
χρειάζεται, ιδίως αν η ικανότητα για πληρωµή είναι σηµαντική υπόθεση για κάποιες οµάδες.
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Κατάταξη των οικονοµικών εργαλείων
Οικονοµικό εργαλείο
1. Όρια και ποσοτικοί
περιορισµοί
2. Χρεώσεις στην
άντληση νερού

Πλεονεκτήµατα

Μειονεκτήµατα

Το κοινό έχει οικειότητα ∆εν είναι οικονοµικά
µε τα µέτρα αυτά
αποτελεσµατικά
Οι τιµές προσαρµόζονται ώστε να
αντανακλούν το πραγµατικό κόστος
φυσικών πόρων, ενθαρρύνουν νέες
τεχνολογίες, ευελιξία, κέρδη

Μικρότερες από τις άριστες
χρεώσεις θα είχαν ελάχιστη
επίδραση στην συµπεριφορά του
χρήστη και θα συνεχιζόταν η
εξάντληση του πόρου

3. Χρεώσεις µόλυνσης

Ίδια µε τις χρεώσεις στην άντληση
νερού, εφαρµογή της αρχής του ‘ο
ρυπάνων πληρώνει’

Ίδια µε τις χρεώσεις στην
άντληση νερού

4. Επιδοτήσεις σε µέτρα
αποταµίευσης νερού
5. Εµπορεύσιµες άδειες

Εύκολα αποδεκτές

Χρηµατοοικονοµικοί
περιορισµοί

Ποσοτικοποιούν στόχους που µπορεί
να επιφέρουν αποτελέσµατα µε το
ελάχιστο κόστος. Επιτρέπουν
ευελιξία

Μπορεί να συνεπάγονται
σηµαντικά συναλλαγµατικά
κόστη

6. Εθελούσιες συµφωνίες

Εύκολα αποδεκτές

7. Νοµοθεσία περί
ευθύνης

Αξιολογεί και αποκαθιστά
ζηµίες εκ των υστέρων αλλά
µπορεί να αποτελέσει κίνητρο
για αποτροπή

Απαιτούν καλή συνεργασία µεταξύ
Κυβερνήσεων και ενώσεων αγροτών

Απαιτεί αναπτυγµένο νοµικό
σύστηµα, υψηλά κόστη
ελέγχου, δυσκολία απόδειξης
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